INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Personal Heater to kominek elektryczny
z wyświetlaczem. Ogrzewanie polega na
rozprowadzeniu gorącego powietrza przez
wiatrak.

Model

Napięcie

Częstotliwość

Moc

YH-28

220-240 V~

50Hz

400 W

Zasady bezpieczeństwa
1.

OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie kładź niczego na kominku.

2. N
 ie stawiaj kominka bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
3. Nie stawiaj kominka w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
4. U
 rządzenie może być używane przez osoby, w tym dzieci powyżej 8. roku życia o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającej wiedzy,
lub doświadczenia, jeśli używają go pod nadzorem i według instrukcji osoby za nie odpowiedzialnej
oraz rozumieją ryzyko związane z używaniem urządzenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
5. Dzieci poniżej 3. roku życia nie powinny znajdować się w pobliżu urządzenia bez nadzoru.
6. D
 zieci w wieku od 3. do 8. lat mogą jedynie włączać/wyłączać urządzenie, jeśli zostało ono odpowiednio
umieszczone i działa poprawnie, a dzieci zostały poinstruowane, jak mają to robić i rozumieją ryzyko
związane z używaniem urządzenia. Dzieci w wieku od 3. do 8. lat nie powinny podłączać urządzenia do
prądu, regulować ani przeprowadzać czyszczenia lub konserwacji.
7. U
 WAGA – Niektóre części urządzenia mogą się nagrzewać podczas pracy i powodować poparzenia.
Należy zachować ostrożność, jeśli w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci lub osoby podatne na urazy.
8. A
 by uniknąć niebezpiecznych sytuacji wynikających z niezamierzonego resetu, urządzenie nie może
być podłączone do zewnętrznego przełącznika, takiego jak wyłącznik czasowy lub podłączone do
obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany.
9. Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowanego serwisanta.
10. Urządzenia nie należy używać na zewnątrz.
11. Upewnij się, że żaden przedmiot nie zasłania ani nie blokuje wylotu kominka. W przeciwnym wypadku
kominek się przegrzeje, co zwiększy ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.
12. Meble, zasłony i materiały łatwopalne powinny się znajdować w odległości co najmniej 1 metra od kominka.
13. Odłącz urządzenie od prądu, jeśli doszło do spięcia.
14. Odłącz urządzenie od prądu, jeśli nie planujesz go używać przez dłuższy czas.
15. Nie kładź kabla zasilającego z przodu urządzenia.
16. U
 rządzenie jest zgodne ze standardami bezpieczeństwa, ale nie zaleca się używania go na dywanach
o wysokim włosiu lub wykładzinach.
17. Odpowiednio zutylizuj opakowanie. Plastikowe opakowanie może powodować zanieczyszczenie środowiska.
18. Używaj urządzenia zgodnie z tabliczką znamionową.
19. Urządzenia należy używać okazjonalnie lub w dobrze izolowanych pomieszczeniach.
20. Urządzenie posiada termostat do regulacji temperatury.

Użytkowanie

włącznik/wyłącznik (powiększony)

wyświetlacz & przyciski

przyciski na pilocie sterowania

Działanie urządzenia
Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
Następnie włącz urządzenie przyciskiem, który znajduje się z tyłu obudowy.
Objaśnienia przycisków (na urządzeniu i pilocie sterowania):

O
I

Włącznik/wyłącznik: naciśnij I, aby włączyć, “O”, żeby wyłączyć. Wyświetlacz pokaże OF kiedy
urządzenie będzie wyłączone.
Pilot sterowania: naciśnij raz, aby włączyć; naciśnij ponownie, aby wyłączyć urządzenie.
Adnotacja: Pilot sterowania nie zadziała, jeśli włącznik na urządzeniu nie będzie włączony.
Naciśnij raz: wyświetlacz pokaże temperaturę otoczenia (w stopniach Celsjusza).
Naciśnij ponownie, aby ustawić temperaturę: wyświetlacz będzie migać i pokazywać ustawioną temperaturę. Aby ustawić temperaturę, natychmiast naciśnij przyciski +/-. Cały proces musi trwać
krócej niż 3 sekundy; kiedy wyświetlacz przestaje migać, to znaczy, że pokazuje temperaturę
otoczenia. W takim wypadku należy nacisnąć przycisk ponownie, aby ustawić temperaturę.
Naciśnij przycisk trzeci raz, aby ustawić zegar. Wyświetlacz będzie migał i pokazywał
(0H, 1H, 2H…) ustawiony czas w godzinach. Ustaw zegar naciskając przyciski +/- w ciągu
3 sekund, podczas migania wyświetlacza.

+

Przycisk zwiększania temperatury lub czasu.

-

Przycisk zmniejszenia temperatury lub czasu.
Efekt płomieni: naciśnij raz, aby włączyć; naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
Adnotacja: Efekt płomieni można włączyć niezależnie od ogrzewania.

Uwagi:
Ustawienia temperatury: od 15 do 35 stopni Celsjusza.
•

Ustawienia zegara: 0 – 8 godzin.

•

Aby ogrzewanie działało, musisz ustawić temperaturę wyższą od temperatury otoczenia.
Po ustawieniu temperatur y, na w yświetlaczu ponownie pojawi się temperatura otoczenia.

•

Podczas użytkowania, kominek może się automatycznie włączyć lub wyłączyć w zależności od
różnicy pomiędzy ustawioną temperaturą i temperaturą otoczenia:
- Kiedy temperatura otoczenia będzie wyższa od ustawionej temperatury, kominek wyłączy się
automatycznie (wiatrak przestanie działać po 15 sekundach).
- Kiedy temperatura otoczenia spadnie poniżej ustawionej temperatury, kominek włączy się
automatycznie.

•

Przy wyłączeniu urządzenia pilotem, wiatrak rozprowadza powietrze jeszcze przez 15 sekund
przed całkowitym zatrzymaniem. Na wyświetlaczu pokaże się odliczanie do momentu wyłączenia
i pojawiania się na nim symbolu OF. Przy wyłączeniu urządzenia włącznikiem/wyłącznikiem
na obudowie, wiatrak zatrzyma się natychmiast.

Czujnik przegrzewania
Urządzenie posiada czujnik bezpieczeństwa, który wyłączy kominek na wypadek przegrzania.
Jeśli kominek przestanie działać, wyłącz go i sprawdź, czy wylot powietrza nie jest zablokowany. Odłącz
urządzenie od prądu i odczekaj co najmniej 10 minut, aby system bezpieczeństwa mógł się zresetować
przed ponownym uruchomieniem kominka. Jeśli czujnik nadal wyłącza kominek i przez to nie działa on
poprawnie, napraw go w serwisie.
Uwaga: przed restartem kominka, kabel musi być odłączony przez co najmniej 10 minut. Odłącz
urządzenie od prądu, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

Wyłącznik bezpieczeństwa
Kominek elektryczny posiada wyłącznik bezpieczeństwa, który wyłącza zasilanie, kiedy kominek zostaje
uniesiony do góry lub przewrócony; wiatrak oraz efekt płomieni pozostają włączone. Postawiony kominek
włączy się ponownie.

Czyszczenie
1. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od prądu.
2. Do czyszczenia obudowy używaj wilgotnej lub suchej szmatki.
3. Do czyszczenia nie używaj nafty, detergentów lub środków chemicznych.
4. Nieużywany kominek powinien być przechowywany w czystym i suchym miejscu.

Ochrona środowiska

Utylizacja

Nie utylizuj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi. Zutylizuj zgodnie z przepisami
i w miejscu do tego przeznaczonym .

www.tvokazje.pl

